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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

“Παροτή Τπηρεζιών σνηήρηζης και Επιζκεσής Ηλεκηρολογικών Δημοηικών 

Εγκαηαζηάζεων κοινότρηζηων τώρων Δήμοσ Μσκόνοσ 2016” 

 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 30/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά γηα ηελ εξγαζία «Παροτή 

Τπηρεζιών σνηήρηζης και Επιζκεσής Ηλεκηρολογικών Δημοηικών Εγκαηαζηάζεων 

κοινότρηζηων τώρων Δήμοσ Μσκόνοσ 2016» ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 28/80, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00 Δπξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. (23%). 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 15/04/2016   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 18/04/2016 θαη 

ώξα 08:00. 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/05/2016 

θαη ώξα 18:00. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ώξα 12:00 κέζσ ηεο  

Γηαδηθηπαθήο πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

 

Δικαιώμα σμμεηοτής: ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο 

θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, πνπ έρνπλ ηα ερέγγπα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ όπσο ζα πξνθύπηεη από ηελ εγγξαθή ηνπο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.  

Δπίζεο νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη άδεηαο εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ειεθηξνιόγνπ Α’ 

εηδηθόηεηαο 1εο θαηεγνξίαο (ή ηνπιάρηζηνλ 1εο θαηεγνξίαο). 

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο 

θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, πνπ έρνπλ ηα ερέγγπα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ όπσο ζα 

πξνθύπηεη από ηελ εγγξαθή ηνπο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. Οη δηαγσληδόκελνη  πξέπεη λα είλαη θάηνρνη 

άδεηαο εμάζθεζεο επαγγέικαηνο ειεθηξνιόγνπ Α΄ εηδηθόηεηαο 1εο θαηεγνξίαο, θαη λα έρνπλ εθηειέζεη 

ήδε κε επηηπρία αληίζηνηρεο εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο έθηαζεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, 

ΟΣΑ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηδησηώλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Η επηηπρία ηνπο ζα βεβαηώλεηαη κε ηελ 

πξνζθόκηζε ζπκβάζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ είηε από ηνπο 

αξκόδηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ηδησηώλ εξγνδνηώλ. 

 

Απαιηούμενες Εγγσήζεις: Η εγγύεζε γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε 2.000,00.- επξώ 

(2% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), πνπ ζα 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΕΩΗΩΚΚ-357



απεπζύλεηαη ζην Γήκν Μπθόλνπ. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
 
Διάθεζη εγγράθων-ζηοιτείων ηοσ διαγωνιζμού: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ 

ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. όπνπ θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλήζεσλ, κόλν από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα 

νηθνλνκηθνύο θνξείο . 

Δπίζεο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε www.mykonos.gr όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξόζβαζε απηώλ.   

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεµνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεύρνο ∆∆ θαη ζηνλ Σύπν. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο 

ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

                                             

 
                                                            

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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